
V Km Vertical de Câmara de Lobos 

Plano de Contingência 

SARS-COV-2/ COVID-19 

 

A organização do “V Km Vertical de Câmara de Lobos” informa que haverá alterações na 

organização da referida prova, para que a prova decorra com a maior segurança possível.  

Procedimentos organização: 

• Os participantes dão início à prova de forma individual e com um intervalo de 60 segundos; 

• Os atletas não devem se concentrar na área da partida, devem se apresentar apenas 5 

minutos antes do horário previsto para a sua partida; 

• Após a partida de 50 atletas será dado um tempo sem partidas, de 15 minutos, de forma a 

que o número de atletas no percurso seja mais reduzido (entre cada intervalo de 50 atletas);  

• O check-in será agendado com um representante de cada clube, ou com o próprio atleta no 

caso de ser individual, na sede do organizador;  

• No dia da prova não haverá secretariado/ check-in; 

• Não haverá cerimónia de entrega de prémios, os prémios poderão ser levantados na sede 

do organizador após agendamento de horário para o efeito; 

• Não haverá posto de abastecimento junto à partida como habitualmente;  

• O posto de abastecimento na meta será apenas de snacks individuais;  

• Não haverá controlo de tempos ao atingir 50% do desnível, será apenas na meta;  

• Será medida a temperatura corporal a todos os participantes antes da partida; 

Procedimentos individuais para todos os participantes: 

• Caso algum participante tenha suspeitas ou sintoma de doença, como tosse, febre, 

dificuldade respiratória, dor de garganta, dores musculares, alterações do paladar e/ou 

olfacto não deverá comparecer à prova;  

• Todos os atletas têm de utilizar máscara até ao momento da sua partida na prova;  

• Os atletas têm de se fazer acompanhar da máscara ao longo da competição, para na meta 

voltarem a colocar a mesma;  

• Ao fazer o percurso de regresso da meta ao local de partida tem de estar sempre com a 

máscara a cobrir a boca e nariz;  

• Tentar manter sempre o distanciamento social; 

• É proibido cuspir ou similar durante a prova e é aconselhada medidas de etiqueta 

respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o 

braço); 

• Os participantes devem ter em conta o risco de contágio, mesmo que todas as regras sejam 

aplicadas por parte da organização, fazendo-o de livre vontade; 

 

 


